Regulamin Konkursu Literackiego ,,Gmina Dzierzążnia w prozie i poezji”
§1
Postanowienia ogólne – tematyka, organizator, cel Konkursu
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs literacki, zwany
dalej „Konkursem” pod tytułem „Gmina Dzierzążnia w prozie i poezji”, zwany dalej
„Utworem” opisujący historię, kulturę i przyrodę ziem Gminy Dzierzążnia oraz warunki
uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Dzierzążni ,
Dzierzążnia 28 09-164 Dzierzążnia zwany dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs objęty jest patronatem Wójta Gminy Dzierzążnia.
4. Celem konkursu jest:
- promocja walorów historycznych, kulturowych i przyrodniczych Gminy Dzierzążnia,
- zachęcenie mieszkańców Gminy Dzierzążnia do aktywnego odkrywania i poznawania
historii swojej rodziny, w szczególności w odniesieniu do małej ojczyzny oraz
przedstawienie walorów swojej małej ojczyzny.
5. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora www.dzierzaznia.pl
zakładka Gminna Biblioteka Publiczna oraz w siedzibie Organizatora – budynek Urzędu
Gminy w Dzierzążni, lokal Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni.
§2
Założenia organizacyjne i warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs odbędzie się dla klas 7-8 oraz klas gimnazjalnych.
2. Uczestnikiem Konkursu może być:
- uczeń klas 7-8 uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Dzierzążni,
- uczeń klas 7-8 uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach,
- uczeń III klasy gimnazjalnej Gimnazjum w Dzierzążni.
3. Przez Utwór Literacki rozumie się opowiadanie, legendę, esej lub wiersz.
4. Tematy Utworów Literackich:
- Historia mojej rodziny;
- Gmina Dzierzążnia wierszem malowana;
- Legenda o Gminie Dzierzążnia.
5. Każdy Utwór musi posiadać tytuł.

6. Małoletni mogą wziąć udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie tylko
i wyłącznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ich przedstawicieli
ustawowych lub osób sprawujących kuratelę na uczestnictwo w Konkursie (załącznik nr 1).
7. Konkurs odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy w Dzierzążni.
§3
Zasady Konkursu
1. Konkurs przygotowuje i przeprowadza organizator Gminna Biblioteka Publiczna w
Dzierzążni we współpracy z gminną komisją konkursową powołaną przez Wójta Gminy
Dzierzążnia.
2 Zgłoszenia uczniów dokonuje dyrektor szkoły do dnia 14 maja 2019 r.
3. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać wyrażenie przez ucznia i jego opiekunów prawnych
zgody na zmieszczenie informacji na stronie internetowej gminy i biblioteki oraz na
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1)
4. Uczestnicy w nieprzekraczalnym czasie 90 minut piszą Utwór.

§4
Ocena prac konkursowych
1. Oceny prac konkursowych dokona Komisja wyłoniona przez Organizatora i Wójta
Gminy Dzierzążnia.
2. Przy ocenie Utworów Komisja będzie brała pod uwagę:
a. wartość literacką Utworu – 0-2 punkty,
b. spójność z tematem konkursu – 0-2 punkty,
c. spójność stylistyczną – 0-2 punkty,
d. oryginalność fabuły i kreatywność – 0-2 punkty,
e. umiejętność posługiwania się językiem polskim – 0-2 punkty.
3. Punkty przyznawane w systemie co 0,2 punktu. Maksymalna liczba punktów możliwych
do uzyskania – 10.
4. Komisja spośród Utworów wyłoni (większością głosów) trzy prace , którym przyzna
nagrody.

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej 31 maja 2019 r. r. poprzez
zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora Konkursu informacji o rozstrzygnięciu
Konkursu, zawierającej tytuły nagrodzonych Utworów.
6. Z prac Komisji sporządzony zostanie protokół, który zostanie podpisany przez biorących
udział w posiedzeniu członków Komisji.
7. Oceny zgłoszonych w Konkursie Utworów i wyboru zwycięzców dokona Komisja
złożona z osób wskazanych przez Organizatora oraz Wójta Gminy Dzierzążnia .
8. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
9. Organizator nie recenzuje pisemnie ani ustnie Utworów, które nie zostały nagrodzone w
Konkursie.
§5
Nagrody
1. Organizator przewiduje następujące nagrody:
za zajęcie I miejsca – nagroda rzeczowa
za zajęcie II miejsca – nagroda rzeczowa
za zajęcie III miejsca – nagroda rzeczowa
Uczestnicy konkursu pojadą z Panem Wójtem na wycieczkę do redakcji Rzeczpospolitej.
2. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
§6
Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych
1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników Konkursu będą
przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu.
2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu będzie
Organizator.
3. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i
prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 1
Formularz zgłoszeniowy do konkursu
pn.: „Gmina Dzierzążnia w prozie i poezji”
Imię i nazwisko uczestnika konkursu
……………………………………………………..………………………………………….
Dane kontaktowe:
…………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................
adres korespondencyjny:
……………………………………………………………………………………
................................................................................................................................
-mail:
……………………………………………………..………………………………………….
1. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora do celów
związanych z organizowaniem Konkursu.

___________________________________________
Imię i nazwisko uczestnika konkursu lub opiekuna prawnego
data i podpis

